
        SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ „ SZKOŁĄ MŁODYCH PATRIOTÓW” 
 
Corocznie w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą, odbywają się uroczyste akademie 

dotyczące świąt patriotycznych tj. Święto Niepodległości i Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Cieszą się 
one niezwykłą popularnością, gdyż co roku organizujemy coś nowego i zaskakującego.  

Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony przez Minister A. Zalewską „Rokiem dla 
Niepodległej”, postanowiliśmy rozszerzyć zakres naszych działań. Nasza szkoła przystąpiła do projektu 
„Szkoła Młodych Patriotów”, w którym uczniowie musieli  wykazać się niezwykłą kreatywnością  i 
zaangażowaniem w realizację zadań konkursowych. Z wszystkich zadań wywiązaliśmy się na medal 
uzyskując 100 % za każde z nich. W efekcie uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły młodych patriotów”. 
 Do zadań należało: 
- przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień, co dla mnie oznacza bycie patriotą?”; 
- przygotowanie plakatu pt. „100. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”; 
- przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, na temat 
postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego; 
- przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. ”Historia Polski a patriotyzm”; 
- zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej; 
- zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych; 
- przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych; 
- przygotowanie prac pisemnych- motyw „małe ojczyzny w literaturze”; 

W tym roku szkolnym, w maju, zorganizowałyśmy również Wielki Test Wiedzy o Konstytucji, 
który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W teście wzięły udział klasy 4-7 nauczyciele i rodzice. 
W przerwach między rundami uczniowie z koła historycznego przygotowali  część artystyczną, która  
odnosiła się do faktów historycznych i współczesnych.  

Ciekawym pomysłem okazał się wywiad przeprowadzony przez uczennicę z koła 
dziennikarskiego z prezesem Związku Sybiraków w Kostrzynie na  Odrą, który opowiedział historię 
swojej rodziny podczas wygnania na Sybir. Dzieci z koła historycznego i koła dziennikarskiego z wielkim 
zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyli w żywej lekcji historii.  Za ten wywiad , który ukazał 
się w gazetce szkolnej  nasza uczennica zdobyła wyróżnienie przyznane przez tygodnik Angorka. 

W 2017 r. podczas obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, nasi uczniowie nakręcili film  w 
scenerii „Kostrzyńskich Pompejów” – ruin kostrzyńskiej twierdzy i Starego Miasta. Swą tematyką 
obejmował zagadnienia historyczne o Konstytucji. Film cieszył się ogromną aprobatą podczas jego 
emisji na szkolnej akademii, gdyż aktorami były dzieci z koła historycznego, które pomogły również w 
wyreżyserowaniu i zmontowaniu filmu. Film został opublikowany na stronie internetowej YouTube, jak 
również na stronie Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą i na stronie internetowej naszej szkoły. 

W czasie ferii zimowych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach organizowanych 
przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn na Starym Mieście. Uczestniczyli  w wykładach i zajęciach 
praktycznych, podczas których wzbogacili swoją wiedzę na temat  historii naszego miasta. Uczniowie 
koła historycznego  udzielili wywiadu dla TVP Gorzów, która zaszczyciła swą obecnością te warsztaty.  
 W maju uczniowie  brali udział w konkursie historycznym „Wokół XVI i XVII- wiecznej historii 
Polski”, w którym zajęli pierwsze miejsce. Od 10 lat zajmujemy również wysokie  miejsca w konkursie 
„Wiedzy o Starym Mieście- Kostrzyn”.  

W czerwcu tego roku odbył się „Mecz piłki nożnej- 100 lat Niepodległej za 100 punktów -  
 100 cukierków i 100 % zabawy”. 
            Wszystkie te działania miały na celu krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych 
w kontekście historii  narodu polskiego. 
 

                       Nauczyciel historii  SP2 w Kostrzynie nad Odrą 
 
 
 


